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O objetivo desta Política é orientar todos os 
colaboradores da APAE DE SÃO PAULO quanto às 
nossas regras  de Compliance, estabelecendo seus 
conceitos e aplicações, além de tornar acessível 
aos nossos parceiros (públicos e privados), 
fornecedores, clientes e interessados em geral, 
nossas regras de conduta comercial, atuação no 
mercado e condutas internas.

ObjetivoObjetivoObjetivo
Nossas regras de Compliance 
atendem às exigências legais e 
setoriais e devem ser adotadas 
e respeitadas por todos os 
colaboradores da Organização, 
buscando a melhora contínua de 
nossos padrões de atuação, com 
ética, transparência e eficiência. 

1. APLICAÇÃO

Aplica-se essa Política a todos os Colabora-
dores* da Organização. É dever de todos os 
colaboradores da Organização em todas as 
Unidades e Núcleos descentralizados cum-
prir e fazer cumprir as disposições desta 
Política, ficando atribuído aos gestores o 
dever adicional de divulgar e assegurar o 
seu cumprimento do referido documento 
em suas respectivas áreas de trabalho.

A Politica é válida por tempo indeterminado. Deve 
ser distribuída a todos os integrantes da Organização, 
que não poderão alegar, em qualquer hipótese ou sob 
qualquer argumento, desconhecimento das diretrizes 
e princípios nela constantes. Os parceiros, fornece-
dores, clientes, pessoas apoiadas e familiares também 
poderão acessá-la no site da APAE DE SÃO PAULO.

* Colaboradores: funcionários, voluntários e estagiários.

2. CONCEITO DE COMPLIANCE

O termo compliance possui origem na expressão em inglês “to comply”, que significa atender, adequar, 
cumprir, executar, realizar o que foi estabelecido, de acordo com alguma regra aplicável ao negócio; 
ou seja, Compliance é estar em conformidade com leis, regulamentações, políticas, normas internas, 
procedimentos e princípios corporativos que regem a atividade da empresa, organização social e 
governo garantindo, além da legalidade, a transparência a ética e o atendimento às melhores práticas 
do mercado e de governança corporativa.

Compliance é a área destinada ao gerenciamento de riscos no ambiente corporativo e negocial. Busca 
otimizar resultados e mitigar riscos, implementando por meio de uma série de mecanismos a confor-
midade às normas, leis, regulamentos, bem como as políticas e diretrizes internas da empresa. Assim, 
o Compliance atua preventiva e repressivamente, orientando, detectando e remediando desvios de 
condutas e inconformidades procedimentais verificadas.

Principais aspectos do Compliance:

Disseminação: Disseminação da cultura de riscos, controles internos e conformidade;
Atuação: Conduta Ética na condução dos negócios;
Definição: Definição das funções e alçadas, com a adequada segregação para evitar conflitos de interesses;
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Atualização: Treinamento periódico, informação e comunicação (leis, regulamentos e normas);
Acompanhamento: Monitoramento (acompanhamento, testes e planos de ações);
Repressão: investigação, prevenção e repressão às práticas antiéticas e abusivas.

3. ESTRUTURA DE COMPLIANCE APAE DE SÃO PAULO

A APAE DE SÃO PAULO conta com uma estrutura de compliance preparada para a prevenção e re-
pressão as condutas antiéticas, fraudulentas e corruptivas, possuindo:

• Política de Compliance 
• Políticas Complementares
• Código de Conduta
• Comitê de Ética
• Canal de Dúvidas
• Canal de Denúncias
• Treinamento e Comunicação
• Relatório de Ocorrências
• Procedimento Investigatório
• Sanções e Medidas Corretivas
• Compliance Officer

3.1 Política de Compliance

Neste documento você encontra a diretriz para o relacionamento com os clientes, fornecedores, 
prestadores de serviço, parceiros, conselheiros, funcionários, voluntários, estagiários e demais parcei-
ros comerciais, buscando direcionar a APAE DE SÃO PAULO ao desempenho ético e mais transparente 
possível em toda sua atuação.

Sempre que um colaborador desejar sugerir a alteração ou inclusão de um ponto nesta política, a 
sugestão deve ser enviada ao e-mail compliance@apaesp.org.br para que o Comitê de Ética proceda à 
avaliação e, se cabível, a aprovação da alteração solicitada.

Esse documento estará disponível na intranet e também no website da organização.

3.2 Políticas Complementares

Além da Política de Compliance, a APAE DE SÃO PAULO conta com Políticas Complementares, que 
auxiliam a correta aplicação dos preceitos desta Política, regulando de forma mais específica temas pontuais:

• Politica de RH – Tem como objetivo apresentar a forma como nos organizamos do ponto de vista 
de Gestão de Pessoas e orientar as ações no exercício de nossas funções e nos relacionamentos 
internos e externos.

• Politica de Tecnologia da Informação - documento que contém um conjunto de princípios que 
norteia a gestão da segurança da informação e que deve ser observado pelo corpo técnico e 
gerencial da organização, bem como por seus usuários internos e externos, a fim de garantir que 
os Ativos sejam assegurados.
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3.3 Compliance Officer

Compliance Officer é o profissional eleito pelo Comitê de Ética ou indicado pela Diretoria, membro do 
Comitê de Ética com supervisão e autonomia para implementar, monitorar e fazer cumprir a Políticas 
de Compliance e as demais Políticas Complementares da Organização. 

Atribuições:

• Manual do Voluntariado -  visa apresentar os conceitos e regimento interno do Voluntariado da 
APAE DE SÃO PAULO, a fim de direcionar a ação e responsabilidade social dos Voluntários da Organização.

• Manual do Instituto de Pesquisa e Ensino - Documento em que constam as regras para a participação 
em cursos ministrados pela Organização, trabalho de conclusão de cursos e estágios curriculares.

• Manual de Crise - visa orientar os colaboradores em situações inesperadas que possam ameaçar a 
imagem da Organização.

• Politica de Reembolso - Tem por objetivo estabelecer as diretrizes para as Prestações de contas 
referentes às despesas ocorridas em viagens, serviços externos e fundo fixo. Esse documento esta-
belece as regras para gastos e valor limite.

• Código de Conduta - visa orientar como a APAE DE SÃO PAULO entende que os colaboradores e mem-
bros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal devem se comportar alinhando as boas práticas 
no ambiente coorporativo com as exigências do Mercado e observância dos preceitos de Compliance.

Esses documentos encontram-se acessíveis internamente na Intranet e ao público geral por meio de 
nosso site (www.apaesp.org.br), na área destinada ao Compliance. 

• Responsável por gerenciar o Compliance da APAE DE SÃO PAULO, em parceria com o Comitê 
de Ética, estabelecendo novos procedimentos internos quando necessários, visando redução de 
riscos legais e operacionais e redução de custos.

• Recebimento de denúncias sobre todo e qualquer descumprimento das Políticas de Compliance 
e demais Políticas Complementares, bem como, sobre toda e qualquer conduta  ilícita, imoral, 
antiética, abusiva, discriminatória, que configure assédio moral ou sexual, abuso de poder, conflito 
de interesses, entre outros, praticadas por um colaborador.

• Responsável pelo andamento do procedimento investigatório e aplicação de Medidas Corretivas 
junto ao Comitê de Ética.

• Responsável por realizar a revisão com o gestor da área, de processos que apresentem riscos legais 
ou operacionais, para desenvolvimento e implementação de novos procedimentos e controles.

• Responsável por fazer a gestão do canal de dúvidas do Compliance e pela promoção da cultura 
de Compliance com a parceria das áreas de RH e Marketing.

• Responsável pela guarda dos Documentos do Compliance.
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3.4 Comitê de Ética

O Comitê de Ética da APAE DE SÃO PAULO é um órgão colegiado, habilitado ao esclarecimento geral 
de dúvidas em Compliance, avaliação de denúncias e aplicação de sanções e medidas corretivas, sen-
do a autoridade máxima em Compliance dentro da estrutura da APAE DE SÃO PAULO.

O Comitê de Ética tem como atribuições o recebimento de denúncias por meio do Canal de 
Denúncias em nosso portal www.apaesp.org.br (formulário de denúncia na área do site destinado 
ao Compliance) ou diretamente pelo e-mail compliance@apaesp.org.br, avaliação sobre instauração 
de procedimento investigatório, deliberação e aplicação de sanções e medidas corretivas, aprovação 
das alterações nas Políticas de Compliance e demais Políticas e Formulários Correlatos. Cabendo, ainda, 
ao Comitê monitorar e orientar de forma preventiva, em parceria com a área de RH, o comportamento 
dos colaboradores da APAE DE SÃO PAULO.

O Comitê de Ética da APAE DE SÃO PAULO pode ser acessado pelo e-mail compliance@apaesp.org.br, 
no qual podem ser realizadas comunicações diretas ao Comitê, como questionamentos, sugestões, 
bem como realizar denúncias a descumprimentos e inconformidades com as políticas da Organização, 
leis e regulamentos. Todas as informações direcionadas ao Comitê de Ética da APAE DE SÃO PAULO por 
qualquer dos canais de comunicação são sigilosas e tratadas com seriedade, podendo, ainda, ser feita 
anonimamente, por meio do formulário de denúncia em nosso portal.

3.5 Canal de Dúvidas

A APAE DE SÃO PAULO conta com um canal destinado exclusivamente ao esclarecimento de dúvidas 
sobre nossa Política de Compliance e Políticas Complementares, questionamentos gerais sobre Ética, 
Conformidade a Leis, Regulamentos e demais dúvidas relativas à Compliance: 
duvidas.compliance@apaesp.org.br.

Todas as dúvidas enviadas pelo canal duvidas.compliance@apaesp.org.br serão encaminhadas dire-
tamente ao Compliance Officer (líder do Comitê) que irá esclarecer e orientar os colaboradores a res-
peito da situação na maior celeridade possível. Todas as dúvidas serão tratadas com sigilo e seriedade, 
buscando o esclarecimento das questões apresentadas e a correta compreensão sobre o tema.

3.6 Canal de Denúncia

A APAE DE SÃO PAULO conta com um canal de Compliance destinado ao recebimento de denúncias 
sobre descumprimentos e inobservâncias as nossas políticas internas e qualquer ato ilícito que pode 
lesar a Organização ou denegrir sua imagem. 

É dever de todo colaborador levar ao conhecimento do Comitê de Ética qualquer atividade que 
acredite ser antiética, corruptiva, fraudulenta, inadequada, que desrespeite esta ou outras Políticas 
Interna, independentemente do cargo ou função de quem a esteja praticando.

Denúncias às desconformidades podem ser realizadas pelos seguintes meios:

a) Por meio do e-mail compliance@apaesp.org.br, canal direto dos membros do Comitê de Ética, que 
irão apurar o caso e determinar as ações a serem tomadas. É garantido absoluto sigilo e confidenciali-
dade sobre a identidade do denunciante e represálias ao denunciante, de boa-fé, são proibidas, ainda 
que venha a ser comprovado que a prática denunciada não era irregular.
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b) Por meio de Formulário de Denúncia encontrado em nosso portal www.apaesp.org.br, na área 
de Compliance com a opção de realizar denúncia anônima, sem o preenchimento dos campos de 
identificação. O formulário preenchido é encaminhado diretamente ao Comitê de Ética que avaliará a 
denúncia e as medidas aplicáveis. É garantido absoluto sigilo e confidencialidade sobre a identidade 
do denunciante, caso este opte por se identificar, e represálias ao denunciante, de boa-fé, são proibi-
das, ainda que venha a ser comprovado que a prática denunciada não era irregular.

Não haverá ou será admitida qualquer medida de discriminação ou retaliação contra o colaborador que 
comunicar, de boa-fé, uma suposta desconformidade de Compliance, ainda que durante ou ao final do 
Procedimento Investigatório venha a ser comprovada que a atividade denunciada era legítima e regu-
lar. Denúncias realizadas com dolo ou má-fé, onde fique evidenciado o intuito de prejudicar ou expor 
colegas, serão objetos de avaliação do Comitê de Ética e medidas corretivas poderão ser aplicadas. 

As denúncias devem conter dados mínimos para que o procedimento investigatório seja realizado tais 
como: partes envolvidas, histórico de fatos, condutas inadequadas observadas, de modo geral devem 
apresentar o mínimo de fundamento para que o Comitê de Ética consiga avaliar o caso. 

Sempre que possível, as denúncias devem trazer consigo documentos ou provas que evidenciem o 
descumprimento (é possível encaminhar documentos anexos em nosso formulário na Intranet ou via 
e-mail direto ao  compliance@apaesp.org.br e ainda serem entregues vias físicas ao Compliance Of-
ficer), denúncias de simples relato também serão aceitas, desde que contenham informações mínimas 
para a avaliação do caso.

3.7 Treinamento e Comunicação

A disseminação dos conceitos de Compliance e de Ética por meio de campanhas de endomarketing, 
treinamentos e comunicação em geral visam à conscientização e comprometimento dos colabora-
dores a adotarem o Compliance como uma cultura em nossa Organização.

É fundamental para a boa aplicação das regras e políticas de Compliance e para disseminação de sua 
cultura que os destinatários entendam seu conteúdo, importância, utilidade e principalmente que 
sejam devidamente sensibilizados e  habilitados a utilizá-la. 

Ciente da importância deste entendimento, a APAE DE SÃO PAULO se compromete a investir  em 
treinamento dos seus colaboradores sobre o Compliance, suas políticas, regras e procedimentos.

A APAE DE SÃO PAULO utiliza  três estratégias para a disseminação da Política de  Compliance  junto 
aos seus colaboradores:

• Treinamento de Integração: o treinamento sobre nossa Política de Compliance e demais políticas 
correlatas será realizado com todo novo Colaborador (funcionário e voluntário) que ingresse na Or-
ganização durante seu processo de Integração. Após o devido treinamento, é coletado Termo de Com-
promisso assinado pelo colaborador, atestando que foi notificado quanto a sua obrigação em respeitar 
e cumprir nossas regras de Compliance. 

• Treinamento Corretivo: faz parte das Medidas Corretivas aplicáveis aos colaboradores que venham 
a apresentar desconformidades em suas condutas durante a atuação na Organização, colabora-
dores que cometam infrações ou descumprimentos à Política de Compliance, bem como às leis ou 
regulamentos em geral. O treinamento é pontual e trata sobre a conduta objeto da medida corretiva, 
este tipo de treinamento visa corrigir a postura do colaborador quanto a sua conduta desconforme, 
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3.8 Relatório de Ocorrências

O Relatório de Ocorrências é um documento interno gerado toda vez que uma denúncia é realizada. 
O obtivo é documentar a denúncia, os procedimentos ou políticas afetadas, os atos que foram prati-
cados durante o procedimento investigatório, o resultado da investigação e deliberação do Comitê 
sobre a medida corretiva a ser aplicada, bem como, o registro de sua aplicação. Ele visa documentar 
todo o procedimento, desde o momento da denúncia até a resolução do caso.

apontando a justificativa para a existência das regras e/ou procedimentos que não foram observados, 
objetivando que o colaborador passe a compreender melhor as regras de Compliance, bem como passe 
a respeitá-las e praticá-las. Após o Treinamento Corretivo é coletado termo que atesta sua realização.

• Treinamento por demanda: o gestor de uma área/serviço, sempre que entender necessário a 
realização de um treinamento de atualização e/ou de reciclagem de sua equipe sobre temas es-
pecíficos de Compliance, deverá solicitá-lo ao Compliance Officer alinhando com o mesmo os 
pontos que necessitam de destaque.

3.9 Procedimentos Investigatórios

É o procedimento adotado pelo Comitê de Ética para auferir os fatos relatados na denúncia, e 
podem incluir:

• Levantamento de documentos e formulários necessários.
• Auditorias.
• Inquirição do denunciante, do denunciado e testemunhas.
• Verificação das Câmeras de Segurança da Organização
• Outras medidas investigatórias que se façam necessárias para a solução do caso.

O Procedimento Investigatório é sigiloso e apenas terá o envolvimento dos profissionais necessários 
à solução do caso, como a equipe de T.I. , testemunhas dos fatos e outros. Tais profissionais devem 
manter sigilo sobre os fatos a que vierem a ter conhecimento por conta das investigações e a quebra 
de seu sigilo acarretará a aplicação de medidas corretivas. 

3.10 Sanções e Medidas Corretivas

Colaboradores que descumprirem as determinações da Política de Compliance da APAE DE SÃO PAULO 
ou demais Políticas Complementares estarão sujeitos às sanções e medidas corretivas internas, além de 
eventuais responsabilidades perante a justiça brasileira.

Após o término do Procedimento Investigatório e do julgamento do caso pelo Comitê, que garantirão 
o direito de defesa aos infratores, poderão ser aplicadas sanções e medidas corretivas aos envolvidos 
por deliberação do Comitê de Ética, classificadas por sua gravidade:

• Desconformidade Leve: aplicação de advertência verbal pelo superior imediato ou pelo Compliance Officer.
• Desconformidade Mediana: aplicação de advertência escrita pelo superior imediato ou pelo Compliance Officer.
• Desconformidade Grave: aplicação de advertência escrita e aplicação de Treinamento Corretivo pelo Compliance Officer.
• Desconformidade Gravíssima: demissão por justa causa e eventual formalização de denúncia a órgãos competentes 
quando cabível.
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4. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E ANTICORRUPÇÃO

A corrupção ativa ou passiva é rigorosamente intolerável, assim como a extorsão, a propina e a 
lavagem de dinheiro, bem como quaisquer outras condutas delituosas assemelhadas.

A APAE DE SÃO PAULO tem o firme compromisso de cumprir rigorosamente a legislação aplicável a sua 
atuação e à condução dos seus negócios, e seus integrantes devem cumprir fielmente tal compromisso. 

A Lei 12.846/13 determina os atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, passíveis 
de punição. A saber:

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada;

• Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos previstos nesta Lei;

• Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

A Organização não aceitará a prática de qualquer ato que configure ou possa configurar delito ou que 
coloque em risco a imagem ou a conduta da Organização.

É de responsabilidade de todos os colaboradores e dirigentes, o conhecimento, a compreensão e a 
busca de meios para proteger a sociedade contra procedimentos de corrupção e suborno, não sendo 
admitidos comportamentos omissos em relação a esses assuntos. As leis e regulamentos atrelados a 
estes delitos, bem como as regras desta Política devem ser obrigatoriamente cumpridos.

O conhecimento de algum indício de lavagem de dinheiro ou ato corrupto deverá ser comunicado ao 
Compliance Officer, sendo este responsável por averiguar as informações reportadas e, caso aplicável, 
comunicar aos órgãos reguladores.

O Compliance Officer será igualmente responsável por disponibilizar aos colaboradores da APAE DE SÃO PAULO 
treinamentos que promovam a conscientização sobre o crime de lavagem de dinheiro e anticor-
rupção e desenvolver campanhas que auxiliem na detecção de operações que caracterizem indícios 
deste crime.

Quando for verificado que vários colaboradores de uma mesma equipe/área apresentam alto índice 
de desconformidades, caberá ao Compliance Office reunir-se com o gestor responsável e rever os 
procedimentos daquela área/serviço, bem como, solicitar a alteração que sejam estabelecidas novas 
práticas que diminuam riscos operacionais e/ou institucionais.

4.1 Quanto aos Clientes 

É essencial na prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro que toda documentação seja 
cuidadosamente analisada para fins de confirmação do cadastro do cliente.

Os responsáveis pelo cadastro devem garantir a idoneidade das informações cadastrais. 
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4.2 Quanto à contratação de Colaboradores

A APAE DE SÃO PAULO adota uma postura rígida e transparente na contratação de seus colaboradores 
e no credenciamento de seus parceiros.

Antes do ingresso na APAE DE SÃO PAULO, todos os candidatos devem ser entrevistados. Requisitos 
ligados à reputação no mercado e perfil serão avaliados, bem como os antecedentes profissionais 
do candidato.  Além destes procedimentos, a APAE DE SÃO PAULO promove treinamento sobre os 
conceitos de seu Código de Ética e Conduta e da Política, possibilitando o conhecimento de seus 
colaboradores acerca de atividades vedadas e dos princípios da sociedade.

4.3 Indícios de Lavagem de Dinheiro

É de suma importância que todos os colaboradores, diretores e conselheiros tenham conhecimento 
das operações que configuram indícios de lavagem de dinheiro. São considerados indícios de lavagem 
de dinheiro, as operações:

a) Valores que configurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional e a situação fi-
nanceira patrimonial declarada;

b) Evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de negócios de qualquer 
das partes envolvidas;

c) Realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, funda-
mento econômico;

d) Com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades constituídas em países que não 
aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a 
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo - GAFI;

e) Em que não seja possível identificar o beneficiário final;

f ) Cujo grau de complexidade e risco se configurem incompatíveis com a qualificação técnica do 
cliente ou de seu representante.

Assim que identificados, os casos de suspeita de lavagem de dinheiro deverão ser reportados ao 
Compliance Officer, responsável por respeitar o sigilo do reporte e proporcionar a devida averiguação 
dos fatos.

4.4 Lei Anticorrupção

A Lei 12.846/13 em vigor desde 29/01/2014 dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Todos os colaboradores, diretores e conselheiros que atuam em nome da APAE DE SÃO PAULO estão 
proibidos de receber, oferecer, prometer, fazer, autorizar ou proporcionar (direta ou indiretamente) 
qualquer vantagem indevida, pagamentos, presentes ou a transferência de qualquer coisa de valor 
para qualquer pessoa, seja ela agente público ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação 
oficial ou decisão de tal pessoa em benefício da instituição.
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Diretrizes Básicas: 

O principal objeto da Lei é punir as pessoas jurídicas que participem de atos de corrupção contra a 
administração pública, nacionais ou estrangeiros e não apenas as pessoas físicas como acontecia antes 
do advento da Lei.

A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus administra-
dores, dirigentes ou de qualquer pessoa física que tenha participado do delito.

Conforme citado acima, a lei determina os atos lesivos à administração pública, nacional ou es-
trangeira, passíveis de punição. A saber:

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada;

• Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos previstos nesta Lei;

• Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

O combate à corrupção é um dever de todos. Aceitar a corrupção é deixar-se corromper por esse crime.
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